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“Oudenaarde is een stad voor oude mensen”

Zo’n 162 bevraagde jongeren
zien Oudenaarde als een stad
voor ouderen en een stad waar
ze geen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat
de vzw Uit De Marge organiseerde van april tot oktober dit
jaar. Het werd bij vooral kwetsbare jongeren op vraag van de
gezinsraad en in samenwer-

MEDE-INITIATIEFNEMER ONDERZOEK

KWETSBARE JONGEREN VINDEN DAT ZE UIT DE BOOT VALLEN
king met de stad Oudenaarde
en de provincie Oost-Vlaanderen gevoerd.
“Het onderzoek kwam er niet
zomaar”, benadrukt Franky Hiele, mede-initiatiefnemer en
lid van de gezinsraad. “Ook in
Oudenaarde zijn er kwetsbare
groepen die uit de boot vallen
en daarom wilden we met de
gezinsraad de problematiek in
kaart te brengen. Ons voorgevoel bleek te kloppen, want uit
het belevingsonderzoek blijkt
duidelijk dat kwetsbare jongeren uit de boot vallen in Oudenaarde.”
De 162 bevraagde jongeren
zien in Oudenaarde geen plek
waar ze kunnen rondhangen of

zichzelf kunnen zijn. “Ze hebben het gevoel nergens welkom
te zijn in de stad”, zegt Hiele.
“De stationsbuurt, met zijn
drugs- en pestcultuur, lijkt een
grote aantrekking te hebben op
jongeren die in Oudenaarde
schoollopen, maar die vaak hun
plek niet vinden in jeugdbewegingen, het jeugdhuis of sportclubs.”
Opmerkelijk is het uitzonderlijk hoge aantal werkzoekende
jongeren en jongeren met een
leefloon. “Het aantal werkzoekenden onder de 25 jaar bedraagt 22,5 procent. Concreet
gaat het om 209 jongeren.
Meer dan een op drie leefloners is jonger dan 25 jaar. Dat

“Jongeren hoeven niet
in de stationsbuurt
rond te hangen omdat
ze elders geen plek
hebben”
derwijs flankerend beleid. We
moeten er vooral op toezien dat
jongeren zich opnieuw thuis
voelen in onze stad. Dat ze zich
W Franky Hiele nam mee het initiatief.
opnieuw welkom voelen en
niet in de stationsbuurt hoeven
zijn alarmerende cijfers. Het rond te hangen omdat ze elders
stadsbestuur moet inzetten op geen plek hebben. Een positief
brugfiguren en opbouwwer- aanbod en een eigen plek voor
kers en er moet dringend werk de jeugd zijn daarbij absoluut
gemaakt worden van een on- prioritair. ” (pdv)
JVW

Kwetsbare jongeren vinden
dat ze in Oudenaarde hun
gading niet vinden en dat
ze in de kou blijven staan.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de vzw Uit De
Marge op vraag van de gezinsraad heeft gevoerd.

FRANKY HIELE
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Loslopende hond
bijt meisje
Op de Oordegemssteenweg werd
woensdag in de vooravond een
meisje aangevallen en gebeten
door een loslopende hond. Het
meisje liep verwondingen op. De
politie kwam ter plaatse en stelde een pv op. (jvw)

Laarne start grootste werf ooit

RONSE/ELZELE

Grote spar waait om

Door de harde windstoten is gistermorgen in de Fiertelmeers
een grote tuinspar op de poort
van een buur gevallen. De brandweerpost van Ronse werd omstreeks 8.45 uur gealarmeerd om
de boom tot brandhout te komen
verzagen en de rijweg op te ruimen.
Omstreeks 10.30 uur moesten
brandweerlui zich reppen naar
Elzele. In Fourquepire dreigde
een schoorsteen van een vrijstaande woning naar beneden te
vallen. Loszittende stukken waren op straat gevallen. (fdv)
GAVERE

Kerkhof Asper wordt
binnenkort aangepakt
Het kerkhof van Asper wordt binnenkort aangepakt. De begraafplaats ligt er drassig bij, zei Wim
Malfroot (Gavere Durft) op de gemeenteraad. “Voor een Superprestigeveldrit is dat goed, maar
op een kerkhof verwacht je een
betere ondergrond. Nu moeten
bezoekers rubberen laarzen aandoen voor een bezoek aan hun geliefden.” Burgemeester Denis
Dierick (Open VLD-VOG) liet
weten dat de gemeentelijke diensten binnenkort aan de slag gaan
om de modderproblemen op te
lossen. “We zullen proberen om
de drassigheid tegen te gaan met
onder meer steenslag”, stelde hij
gerust. (lvh)
BALEGEM

Groen serveert spaghetti

Groen Oosterzele organiseert
morgen zaterdag vanaf 17.30 uur
een spaghetti-avond in het parochiecentrum aan de Poststraat in
Balegem. De speciale gast is Stefaan Van Hecke. Inschrijven kan
via roswitha.gerbosch@groen.be.
Je kan kiezen uit bolognese of
veggie. Karten kosten twaalf euro
en zeven euro voor de kinderen.
(jvw)

● Grote impact op het verkeer
● Werken zullen anderhalf jaar duren
● Kostprijs: 7,5 miljoen euro
ken zijn al aan de gang.
“Na de rioleringswerken
volgen dan die aan de wegen
in asfalt met fietspaden en in
de Molenstraat fietssuggestiestroken”, legt Rik Spanhove van Aquafin uit.
“De eerste fase start aan de
beek aan de Lange Meire aan
Microfibres tot aan het
kruispunt de Zevenster: 180
JOHAN VAN BEVER
extra inwoners worden er
aangesloten op het waterzuiDe werken worden uitge- veringstation. Vroeger liep
voerd in de Steentjesstraat, hun afvalwater naar de beek.
Lange Meire, Molenstraat, Omdat het regenwater wel
Vosselosstraat,
Kapelle- nog naar de beek loopt, mostraat, Wegvoeringstraat en gen ze na de werken geen
Meirhoekstraat.
schadelijke stoffen meer in
“Als we naar de lengte kij- de rioolkolken gieten.”
ken waarover dit project zich
uitstrekt, is dit het grootste Duizend euro
ooit in Laarne”, zegt schepen
van Openbare Werken Filip Door van de gescheiden rioDe Landtsheer (Open VLD). lering zijn de bewoners ver“Ik ben blij dat de werken plicht hun regenwater af te
kunnen beginnen, met een koppelen. “De gemeente
jaar vertraging.”
komt hiervoor tot maximum
Op het volledige traject duizend euro tussen in de bewordt een gescheiden riole- wezen kosten. De gemeente
ringstelsel aangelegd en ko- betaalt de werken voor de
men er twee pompstations. wegen, de provincie subsidiDe voorbereidende nutswer- eert de fietspaden.”
LAARNE

Als het weer het toelaat,
starten in januari de grote rioleringswerken in de
Steentjesstraat en verschillende andere straten
richting Laarne centrum.
Ze zullen anderhalf jaar
duren en 7,5 miljoen euro
kosten.

Schepen van Openbare Werken Filip De Landtsheer in de Lange
Meire, waar voorbereidende nutswerken plaatsvinden:
“Ik ben blij dat ze eindelijk kunnen starten.”
De werken zullen een grote
impact hebben op het verkeer. “Er is een verkeerscirculatieplan gemaakt want de
Steentjesstraat is de belangrijkste invalsweg naar Laarne vanaf de Heirweg en de
E17”, vertelt mobiliteitsambtenaar Koen Pattoor.

FILIP DE LANDTSHEER
SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN

“De omleiding voor
plaatselijk verkeer
starten we vroeger
op om er gewend
aan te geraken”
“We telden op die weg per
dag 4.436 verkeersbewegingen. Tien procent ervan zijn
vrachtwagens. Er zijn veel
smalle wegen in de buurt.
Die kunnen het verkeer niet
aan. Alle verkeer vanaf de
E17 wordt omgeleid langs de
grote wegen Heirweg, Colmanstraat, Provinciebaan en

Laarnesteenweg. Laarne is
ook bereikbaar via de R4
maar we waken erover dat
vrachtverkeer de schoolomgevingen
niet
onveilig
maakt.”
De R4 is ook bereikbaar via
de Provinciebaan en de Colmanstraat. “Voor het plaatselijke verkeer maakten we
lussen met eenrichtingsverkeer in de omliggende straten. Die regeling gaat al in op
8 januari. De grote omleiding
start pas als de werken beginnen.”

Parkeren aan Microfibres
De bewoners in de drukst
bewoonde delen van het traject maken zich wat zorgen
over het parkeren.
“De ingrepen zijn in fasen
en je zal nooit echt heel ver
weg moeten parkeren”, verzekert De Landtsheer.
“We hebben aan de curator
van het terrein Microfibres
de vraag gesteld of het terrein kan dienen als tijdelijke
parkeerplaats. We hopen dat
hij daar in toestemt.”

